III ESMUC PIANO FORUM
L’art de la tècnica

23, 24 i 25 de febrer 2018
Sala d’orquestra / Sala 4 (accés per l’Esmuc)

Escola Superior de Música de Catalunya

E

nguany el III Esmuc Piano Fòrum vol reflexionar sobre la relació entre l’art i la tècnica de la formació pianística.

Donant continuïtat al certamen de l’any passat,
compartirem les reflexions i el treball amb professorat de tot Catalunya. Així mateix, a través de
diverses activitats, vol commemorar el centenari
de la mort del compositor francès Claude Debussy
(1862-1918), i recordar Rosa Sabater (19291983), figura molt important del pianisme català
de qui s’ha editat recentment la biografia.
Aquests continguts es desenvoluparan mitjançant
concerts, conferències, ponències, col·loquis i tallers
en què participaran de forma activa estudiants i
professors de l’Esmuc i de centres musicals de tot
Catalunya, destacant la participació del prof.
Miquel Jorba i la Sra. Rosa Oliveras Sabater,
filla de Rosa Sabater.
Ens plau molt comptar amb la col·laboració
dels exprofessors de l’Escola Ramon Coll,
María Jesús Crespo i Eulàlia Solé, així com amb
la presència de la prof. Vanessa Latarche, pianista, actual cap d’instruments de tecla, responsable
de la càtedra internacional d’instruments de tecla
i directora associada per relacions amb la Xina del
Royal College of Music de Londres.

Programa dels actes
Divendres 23
12.00 h

Presentació de les ponències i taula rodona L’art de la tècnica
Ramon Coll, Maria Jesús Crespo, Eulàlia Solé, exprofessors de l’Esmuc.

16.00 h

Conferència i presentació del llibre Rosa Sabater: sonata inacabada
(Pagès Editors)
Miquel Jorba, autor del llibre.

Rosa Oliveras Sabater, filla de la pianista.

18.00 h

Conferència El piano de Debussy
Jean-François Dichamp

19.00 h

Concert de dos pianos
Pierre Réach

Vladislav Bronevetzky

Obres de Mozart, Debussy, Mozart-Bussoni

Sala 4

Dissabte 24
10.00 h

Benvinguda i presentació del III Esmuc Piano Fòrum
Dr. Josep Borràs, director de l’Esmuc.

10.30 h

Conferència La tècnica del piano
Vanessa Latarche, cap d’instruments de tecla, responsable de la càtedra
internacional d’aquests instruments del Royal College of Music de Londres.

12.00 h

Pausa

12.30 h

Tallers (1a sessió de treball en grups reduïts en diverses aules)
• Adolf Pla: Pràctica d’exercicis en el teclat (Maneres de practicar diversos dissenys d’exercicis —escales, arpegis, octaves, notes dobles, etc.— en funció del
nivell de l’estudiant, els objectius i la motivació).
• Jordi Masó: L’art dels estudis: plaer o tortura? (Reflexions i orientacions al voltant de l’estudi com a gènere musical i el seu ús en l’aprenentatge del piano).
• Rafael Salinas: Estudiar o practicar? (Eines pràctiques per motivar i ajudar els
nostres alumnes en l’estudi).
• Xavier Barbeta: Tipus de tècnica i repertori (Aplicació dels recursos pianístics
en els diferents estils i la seva seqüenciació pedagògica).
• Denis Losev: La pràctica dels exercicis en l’escola russa (Una aproximació a una
de les tradicions pianístiques més importants).

14.00 h

Pausa

16.00 h

Tallers (2a sessió de treball en grups reduïts en diverses aules)

17.30 h

Presentació dels treballs fi de grau en l’especialitat de piano
• Joel Díaz: Sofia Puche, un vida dedicada a la música.
• Gerard Guerra: L’intèrpret com a transeünt d’una promenade espaciotemporal.
• Crtistina Cubells: La metàfora com a eina per a desenvolupar la creativitat en el
piano en edats inicials.

19.00 h

Concert d’estudiants de l’Esmuc
Toia Conejo, Kayla Portugal, Octavian Leyva Dragomir, José Antonio Tolosa,
Laura Pastor, Elena Chiavegato
Obres de Claude Debussy

Diumenge 25
10.00 h

Conclusions-debat sobre els grups de treball

12.00 h

Concert de cloenda
Estudiants de conservatoris de Grau Professional

Gerard Abad, Laura Aguilera, Oriol Sanz, Eduard Pla, Guillem León, Ignasi
Prunés, Miquel Esquinas, Sergi Navarro, Carlos Bujosa
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